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Juf Ans gaat met pensioen!
Al vele jaren is Juf Ans van Alst verbonden als leerkracht aan de St. Jan Baptist. Zij heeft in
groep 1-2 gewerkt en de laatste jaren in de onder- en middenbouw. Ans heeft aangegeven te
willen gaan stoppen met werken per 1 februari a.s.
Samen met alle leerlingen en teamleden gaan we op een feestelijke wijze afscheid nemen. Op
woensdag zal groep 4 samen met Juf Helmi ‘afscheid’ nemen. Op donderdag 31 januari 2018
volgen de andere groepen.
Wilt u Ans nog persoonlijk groeten, dan is dat mogelijk woensdag 30 en donderdag 31 januari
na schooltijd.
Nu het arbeidsbestaan ten einde loop, biedt het met pensioen gaan allerlei nieuwe
uitdagingen. Er is nog zoveel te doen en te beleven!
Wij wensen Ans en Jo veel geluk toe in deze nieuwe levensfase!
Namens team St. Jan Baptist,
Maria Veenvliet

Personele wisselingen
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, vertrekt juf Ans als leerkracht in groep 4 en groep 7-8.
De ontstane vacature wordt ingevuld door juf Paula. Zij zit echter in de ziektewet en zal haar
aanwezigheid op school in uren gaan opbouwen. Voor de invulling van de vacature in groep 4
en groep 7-8 zal Demi Verheijden als vervangster aangesteld worden.

Een impressie van het heerlijke winterweer!
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Typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus op dinsdag 12 maart!
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op
jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een
goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op
zijn/haar eigen niveau.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijlage.
Let op! Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus vol=vol.
https://successsociety.egnyte.com/dl/3hjC0TqqBF (filmpje “waarom blindtypen zo belangrijk is”)

Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Tijd Mad Science
In de uitgedeelde flyers vanuit Mad Science staat een foutieve starttijd vermeldt. Dit start
namelijk aansluitend aan de schooltijd. De kinderen kunnen na schooltijd nog een kwartier wat
eten en drinken.

Everyday English
Ook nu zijn alle klassen elke dag weer bezig met ‘Everyday English’. In de maand januari staan
de volgende twee onderdelen centraal: ‘Whiteboard display’ en ‘Wrapping up the day’.
Whiteboard display houdt in dat bij binnenkomst de dag wordt besproken in het Engels; welke
dag is het is vandaag? Wat voor weer is het vandaag? Etc. Wrapping up the day betekent dat
we de dag ook weer gezamenlijk afsluiten in het Engels.
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Juffenavond
Vanmiddag hebben alle kinderen een uitnodiging voor “de juffenavond”
op vrijdag 15 februari a.s. ontvangen (zie bijlage).
De kinderen zijn (uiteraard vrijblijvend) uitgenodigd om naar school te
komen, van 17.30 tot 19.00 uur.
Na afloop kunnen de kinderen weer opgehaald worden in de klas.
We hebben er veel zin!

Hopelijk tot dan!
Hartelijke groeten,
Team Sint Jan Baptist
Agenda:
-

24
24
31
31
15

januari
januari
januari
januari
februari

Workshopochtend “Ruimte om…”
studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.15 uur
Afscheid juf Ans
peuterkijkochtend
Juffenavond 17.30 – 19.00 uur

Bijlage:
- Juffenavond
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